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EDITORIAL

Embora o Sistema COFECI-CRECI considere de grande relevância sua sétima
participação anual sucessiva no MIPIM - O Futuro é Humano!, neste ano de
2020, é inegável que o adiamento do evento para 2021 teve sérias razões de
ser, devido à crise pandêmica.

Para o evento do MIPIM, criou-se uma parceria com a Prefeitura do Rio de
Janeiro (CDURP) – COFECI – iGlobal

Carlos Kerbes (VP FomentaRio) comenta sobre a participação no MIPIM, em
parceria com o COFECI: 
P.-Qual a expectativa do CDURP ao participar – pela primeira vez – de um
evento internacional de mercado imobiliário com foco em investidores?

Nossas expectativas são várias e amplas, como: 
1 - Mostrar o Rio de Janeiro como destino importante para investimentos no
Brasil e América do Sul, marcando posição nas intenções de investidores de
várias áreas.

2 - Compreender como funciona o mercado financeiro em relação ao Real
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Estate no mundo.

3 – Apresentar tanto a Prefeitura do Rio quanto a Fundação Fomenta Rio como
parceiros locais para o desenvolvimento de oportunidades imobiliárias de vários
formatos.

AFTER THE PIN – Edição MG

Belo Horizonte foi palco do II treinamento pós-Certificação CIPS

O estado de Minas Gerais concentra hoje o maior número de corretores de
imóveis que vem se preparando, nos últimos anos, para entender e atender as
demandas do mercado internacional. No dia 28 de Janeiro, a equipe iGlobal
esteve em Belo Horizonte para reforçar a interação e parceria entre os
corretores CIPS.

O projeto After the Pin, agora digital, continuará promovendo essa interação por
outras cidades, para incentivar o maior número de CIPS brasileiros a criarem
uma conexão entre si e parcerias, para atender às demandas dos negócios
imobiliários internacionais.

O evento foi realizado no auditório do SECOVI-MG e contou com o apoio da
ADVANCED Corretora de Câmbio, especializada em transferência de recursos
externos.

O workshop sob a responsabilidade das Instrutoras de CIPS, Aída Turbow
(USA), Eliane Ribeiro (Portugal) e da Coordenadora do projeto CIPS para o
COFECI, Lúcia Wanderley contou com a participação de 18 corretores CIPS de
todo o estado de Minas Gerais.



Para mais informações, contate contato@iglobal.com.br

Resolução Normativa RN36

A iGlobal coordenou uma reunião de trabalho no Ministério da Justiça, junto ao
Conselho Nacional de Imigração, apresentando um plano de ação para a RN36.

A participação do COFECI, do SECOVI-MG e consultores internacionais deverá
motivar a formação de um convênio com o CNIg para a operacionalização do
plano de concessão de vistos a investidores estrangeiros no Brasil.
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